REGULAMIN KONKURSU WIELORASOWEJ PSIĘKNOŚCI
TERMIN KONKURSU: 20.02.2022, GODZ. 11:00-15:00
1. Organizatorem Konkursu Wielorasowej Psiękności jest Stacja
Orunia Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9 w Gdańsku
(zwana dalej Organizatorem), tel. 58 306 66 76 (wew.48)
2. Konkurs, adresowany jest do opiekunów psów nierasowych (tj. bez
rodowodu), a przeprowadzony zostanie w dniu 20 lutego 2022 roku,
w godzinach 11.00 – 15.00 w siedzibie Organizatora, podczas
trwania imprezy: 234. Urodziny Artura Schopenhauera.
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9
Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz.
U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w
Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
4. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, która
jednocześnie:
a. ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada
zgodę swojego opiekuna prawnego na uczestnictwo w
konkursie;
b. wypełni formularz zgłoszeniowy oraz złoży oświadczenie, że
jest prawnym opiekunem psa
ipotwierdzi, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji
Konkursowej i pracownicy Organizatora. Przekazanie
Organizatorowi karty zgłoszenia i udział w konkursie jest
jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego
Regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

6. Udział w warsztatach jest równoznaczny z zapoznaniem się i
akceptacją niniejszego regulaminu przez opiekunów prawnych osób
niepełnoletnich, a tym samym wyrażeniem zgody na ich rejestrację
i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne
Organizatora.
7. Zapisów osób niepełnoletnich dokonują wyłącznie ich opiekunowie
prawni, jednocześnie zobowiązując się do podania swoich danych
kontaktowych - imię i nazwisko, numer telefonu
8. Konkurs polega na wyłonieniu zwycięzcy w trzech kategoriach:
a. najbardziej wielorasowy pies;
b. najzabawniejsza morda;
c. pies najbardziej podobny do właściciela
9. Każdy uczestnik może zgłosić siebie (wraz z będącym pod jego
opieką psem) do konkursu tylko w jednej, wybranej kategorii.
10. Rejestracja do konkursu odbywać się będzie poprzez wypełnienie
formularza konkursowego, w dniu trwania konkursu, w siedzibie
Organizatora, w godzinach od 11.00 do 12.00. Każdy uczestnik
otrzyma kotyliony, oznaczające wybraną kategorię konkursową
oraz przydzielony numer uczestnika.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu trwania imprezy, tj. 20
lutego 2022r.
12. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne, po jednej w
każdej kategorii oraz po dwie nagrody pocieszenia w każdej
kategorii:
nagrody główne: sesja zdjęciowa opiekuna/opiekunów z psem
oraz oprawiony wydruk zdjęcia, zestaw kosmetyków
pielęgnacyjnych dla psa, voucher na usługi w salonie
groomerskim;
b. nagrody pocieszenia: zestawy upominkowe (niespodzianki).

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu
jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul.
Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod
numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:
daneosobowe@gak.gda.pllub listownie na wskazany powyżej
adres.
c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach
rozliczeniowych i podatkowych ( jeżeli występują obowiązki
podatkowe) oraz w celach marketingowych i promocyjnych,
także po zakończeniu naboru i realizacji konkursu.
d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz
obowiązek prawny ciążący na organizatorze zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO.
e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym
odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem
oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu
Administratora.

f. Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska mogą
zostać upublicznione w związku z udziałem w konkursie oraz
ogłoszeniem wyników.
g. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do
momentu wycofania zgody.
h. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
i. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
j. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do udziału w naborze.
k. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14. Przebywanie na tereniekonkursu osób niemających ukończonych
18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie
zapisów ujętych w Regulaminie przez osoby, które sprawują nad
nimi opiekę prawną. Rodzice i opiekunowie prawni oraz osoby
odpowiedzialne za opiekę nad osobami nie posiadającymi
zdolności prawnej odpowiadają za działania lub zaniechania osób
nad którymi sprawują pieczę jak za działania własne, chyba że
inaczej stanowią przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
15. Organizator nie sprawuje opieki nad osobami poniżej 18. roku
życia.
16. Udział w konkursie jest bezpłatny.

17. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania dystansu
społecznego- min. 1,5 m.
18. Organizator nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność
Uczestników. Każdy Uczestnik odpowiedzialny jest za swoje rzeczy
osobiście.
19. Uczestnik konkursu odpowiada również za wszelkie szkody
wyrządzone przez siebie oraz swoje zwierzęta innym osobom,
urządzeniom lub obiektom znajdującym się w miejscu realizacji
konkursu.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki,
szkody i zdarzenia losowe, dotyczące zdrowia i życia uczestników
podczas konkursu.
21. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu obiektu,
który znajduje się w widocznym miejscu w budynku Stacji Orunia
GAK.
22. Każda osoba przebywająca na terenie konkursu oświadcza, że
według swojej najlepszej wiedzy:
− nie jest osobą zarażoną COVID-19
− nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym;
− w ciągu 14. dni od daty wydarzenia nie miała kontaktu z
osobą zarażoną COVID-19.
Ponadto oświadcza, że:
− Posiada świadomość ryzyka zakażenia COVID-19
− Zapoznała się z procedurami przestrzegania zasad
bezpieczeństwa epidemicznego i

zobowiązuje

się do ich przestrzegania
− Nie będzie wnosiła żadnych roszczeń w stosunku do
Organizatora w razie zarażenia się

COVID-19

− W przypadku gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w
Warsztatach wystąpią u niej objawy zakażenia COVID19, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym
fakcie właściwe

miejscowo służby sanitarne i

epidemiologiczne, a także Organizatora konkursu.
23. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
www.stacjaorunia.gak.gda.pl
24. Organizator pozostawia sobie prawo do zmiany regulaminu bez
podania przyczyny.
25. We wszystkich sprawach dotyczących konkursu, w tym
niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.
26. Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania konkursu bez
podania przyczyny.
27. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do
Organizatora.

